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Mnenje o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 

kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je od Državnega zbora prejela v 
mnenje predlog Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, EPA 2613-VII – prva obravnava, ki ga je 
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Primož Hainz).

Predlagani zakon bo nadomestil Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine 

osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in 14/90; v nadaljevanju: zakon), 

za katerega je bilo ocenjeno, da večina njegovih določb zaradi zastarele terminologije in 

neustrezne vsebine ni več uporabna in da pravne podlage, ki urejajo sistem izjemnih pokojnin, 

ne zagotavljajo enakopravne obravnave vlog oseb, ki so v enakem ali primerljivem položaju 

(zakon ne vsebuje meril za priznanje in odmero starostne pokojnine, določitev meril je 

prepuščena posameznim ministrstvom, zakon niti ne zahteva, da bi se merila za priznanje in 

odmero določala z izvršilnim predpisom, kar lahko povzroča neenako obravnavo strank). ZIPO 

je že bil razveljavljen v delu, ki se nanaša na izjemne dosežke v športu, saj je to področje 

urejeno z novim Zakonom o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. 

Izjemne pokojnine na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti se ne podeljujejo že 

več let, kljub temu da so posamezniki že predložili vloge in upravičeno upajo na podelitev 

izjemnih pokojnin.

Poglavitni cilj predloga Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na 

področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti je vzpostavitev ustreznih pravnih 

podlag za nadaljnje priznavanje izjemnih dosežkov osebam, ki so s svojimi dosežki trajno 

prispevale k razvoju družbe in ugledu države na področju kulture in raziskovalno-razvojne 

dejavnosti. 

Zakon upošteva načelo socialne varnosti, enake obravnave pred zakonom in sorazmernosti. Je 

pa tudi znak priznanja, vezanega na delo in izjemne dosežke posameznika na kulturnem ali 

raziskovalno-razvojnem področju. Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke je po svoji naravi

častno priznanje, ki ga Vlada Republike Slovenije dodeli upravičencu, upokojenemu državljanu 

Republike Slovenije, za varno starost iz naslova preteklega ustvarjalnega dela. Predlagani 

zakon določa natančna merila oziroma opredeljuje izjemne dosežke na področju kulture in 

raziskovalno-razvojne dejavnosti ter natančno določa sestavine pobude in postopek podelitve 

dodatka k pokojnini. Merila za posamezno področje so opredeljena tako, da so izjemni dosežki 

omejeni na najvišje nagrade za življenjsko delo oziroma najvišje dosežke, ki zagotavljajo 

uravnoteženo in primerljivo obravnavo obeh področij. S predlaganim zakonom se tudi upošteva 

nadaljnja primerljiva obravnava posameznikov na področju kulture in raziskovalno-razvojne 

dejavnosti s področjem športne dejavnosti, saj je bil že sprejet Zakon o dodatku k pokojnini za 

delo in izjemne dosežke na področju športa.



Vlada opozarja, da predlog zakona določa, da se sredstva za izplačevanja dodatka k pokojnini 

zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna skladno z zakonom, ki ureja poračunavanje 

finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni 

list RS, št. 8/16 - ZPFOPIZ-1), s čimer se bo ponovno povečal delež transfera, ki ga mora 

državni proračun zagotavljati za izplačilo vseh pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja.

Glede na navedeno vlada podpira predlog Zakona o dodatku k pokojnini za delo in 

izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, EPA 2613-VII – 

prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev 

(prvopodpisani Primož Hainz). 
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